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Afslutning på skoleår – start på nyt år: 
 
Velkommen tilbage til et nyt skoleår – år 2 med 
reform og arbejdstidsregler. 
 
Vi har sagt farvel til 13 lærer, og vi siger velkom-
men til 13 nyansatte lærere. 
 
Vi håber, at de der har forladt Ishøj Lærerkreds 
og skolevæsnet er kommet godt videre, og vi 
håber, at de nye har fået en god start og at de 
er blevet taget godt imod.  
 
Ved starten af sidste skoleår år måtte vi konsta-
tere, at ikke alle lærere havde fået den pligtige 
drøftelse med lederen om deres opgaveover-
sigt. 
Det er blevet påpeget på alle vores møder med 
skoledirektør Lisbet Lentz og skolechef Su-
sanne Poulsen. 
 
Vi er blevet forsikret om, at den manglende drøf-
telse var udtryk for, at det hele var nyt, og at læ-
rerne selvfølgelig ville få en drøftelse af deres 
opgaveoversigte for det kommende skoleår. 
 
Det kan vi så konstatere ikke er sket! 
 
Ligesom vi også kan konstatere, at lærerne ikke 
har modtaget en opgørelse over deres arbejds-
tid efter afslutningen af sidste skoleår. Det frem-
går tydeligt af LOV 409, at det har man krav på. 
 
 
Besparelser for skolerne: 
 
Ishøj Kommune skal finde besparelser for ca. 
42 millioner kr. i budgettet for 2106. Når der 
modregnes de forventede tilskud til særligt van-
skeligt stillede kommuner er underskuddet ca. 
18 millioner kr.  
Der er udarbejdet et ”inspirationskatalog”, der 
indeholder besparelsesforslag på ca. 21 millio-
ner kr. 
 

Center for Børn og Undervisning har udarbejdet 
forslag til besparelser på skolerne. 
 
Der er forslag til besparelser på ca. 3,5 millioner 
kr.  
Det skal nu til drøftelse i MED-systemet, og på 
baggrund af kommentarer fra MED-udvalgene 
skal politikerne træffe en beslutning. 
 
Besparelsesforslagene på skoleområdet er på 4 
områder: 
 

 Prisen pr. elev i gruppeordningen på 
Strandgårdskolen skal harmoniseres 
med andre kommuners priser. Det bety-
der, at skolen mister 1,6 million kr. 
 

 Der skal spares 288.000 kr. ved at læ-
rerne underviser mere.  
Vi er uenige med Ishøj Kommune om be-
regningerne.  
Ishøj kommune skriver, at lærerne skal 
undervise 7,5 time mere årligt, men Ishøj 
Lærerkreds fastholder, at det vil give en 
besparelse på ca. 780.000 svarende til 2 
stillinger. 
Vores beregninger viser, at for at spare 
288.000 kr. vil forøgelsen af undervisnin-
gen pr. lærer være ca. 2,5 time årligt og 
0,75 stilling. 
 

 Tilskuddet til profilskole fjernes. Vejlebro-
skolen og Vibeholmskolen mister hver 
400.000 kr. og Ishøj skole mister 200.000 
kr.  
 

 Budgettet til hytteture og lejrskoler bort-
falder, 540.000 kr. 
Det vil vi ikke protestere imod. Så længe 
lærerne ikke får løn for al den tid de er 
afsted på, så har vi ingen interesse i at 
fastholde hytteture og lejrskoler. Men det 
vil være en klar forringelse for eleverne. 
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Kongres: 
 
Danmarks Lærerforening afholder ordinær kon-
gres fra d. 8. – 10. september. 
 
Der er stillet forslag om: 
 

 Reduktion af antallet af hovedstyrelses-
medlemmer fra 20 til 18.  
 

 Kongres hvert andet år frem for hvert år. 
 

Danmarks Lærerforenings økonomi er presset, 
da medlemstallet er faldende på grund af ned-
læggelse af skoler og stillinger. 
 
Det er nu 7. år i træk, at kontingentet til forenin-
gen centralt fastholdes og målet er, at det skal 
fastholdes indtil medlemmerne er færdige med 
at betale for lockouten i 2017. 
 
 
Valg af Hovedstyrelse: 
 
Der skal vælges ny hovedstyrelse i Danmarks 
Lærerforening. På kongressen bliver det beslut-
tet om hovedstyrelsen skal skæres 2 medlem-
mer ned. Hvis det bliver vedtaget, skal der væl-
ges 18 repræsentanter for lærere, bh-klassele-
dere og konsulenter m.fl. 
 
Valghandlingen foregår elektronisk i slutningen 
af november. 
 
 
Regler vedr. ansøgning om kontingentned-
sættelse ved orlov, ledighed m.m.  

Der kan søges om nedsat kontingent ved barsel 
på dagpenge, uddannelsesorlov, ledighed m.m. 
Normalt gives 50 % reduktion. 

Ved orlov uden løn/dagpenge gives der normalt 
100 % kontingentfritagelse. 

Husk at søge i god tid inden. Der bevilges ikke 
nedsættelser med tilbagevirkende kraft. 

Ansøgningsskema kan rekvireres via kredskon-
toret. 

Hvis du får job i en anden kommune, er det vig-
tigt at du giver TR eller kredskontoret besked 
hurtigst muligt, så du kan blive overflyttet til den 
pågældende kreds eller blive udmeldt, hvis du 
får job uden for Danmarks Lærerforenings afta-
leområde. 

Vedr. betaling af kontingent: 
 
Husk du har mulighed for at tilmelde dig 
Betalingsservice, så betaling af kontingent-
foregår automatisk. 

 
Tilmelding kan ske via dette link: 
 
http://www.kreds18.dk/medlem/tilmelding-til-
betalingsservice   
 
Ved tilmelding skal du bruge dit medlemsnum-
mer og din NemID. 
 
Hvis du ikke kender dit medlemsnummer kan du 
få oplyst det hos din tillidsrepræsentant eller ved 
henvendelse på kredskontoret. 
 

 

 

 
 
 
 
Ishøj Lærerkreds er på Facebook: 
 
Ishøj Lærerkreds har en lukket gruppe på  
Facebook. Hvis du ønsker at være medlem af 
gruppen, kan du anmode via dette link: 
 
https://www.face-
book.com/groups/319559321500232/?fref=ts 
 

Ishøj Lærerkreds 
afholder  

generalforsamling: 
Tirsdag den  

15. marts 2015 kl. 
16.15 på 

Vejlebroskolen. 

Sæt allerede nu X i 

kalenderen 
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